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Nu startar nattågen till
Jämtland
På måndag den 4 juli startar sommartrafiken för SJs nattåg till Jämtland. I år
har SJ fler platser att erbjuda än tidigare år. Tågen kommer att vara närmare
400 meter långa när besökare ska resa till och från Åre och Duved med
omnejd. Intresset för sommartågen är stort. Drygt 8 av 10 resenärer har

också valt att boka antingen via SJs nya sajt sj.se eller via den nya appen.
Under perioden 4 juli – 22 augusti kör SJ sommartågen varje kväll från
Stockholm och Duved med sitt-, ligg- och sovvagnar. Dessutom finns det
restaurangvagn med ett brett sortiment av mat och dryck. Tågen går från
Stockholm kl. 21.12 och är framme i Duved kl. 08.26 morgonen därpå.
Avgångstid från Duved är kl. 19.35 med ankomst till Stockholm kl. 07.16.
Dessutom förlänger SJ sommarsäsongen. Från och med den 23 augusti till
och med september månads slut går tågen upp till Duved på torsdagar och
tillbaka till Stockholm på söndagar.
– Med tanke på att turismen ökar i länet har vi stora förhoppningar på årets
sommartrafik. Vi hoppas att många semesterfirare ska välja tåget för att
uppleva den jämtländska fjällvärlden, säger Björn Nilsson, vd för SJ
Norrlandståg.
Även om vintern är den stora högsäsongen, lockar sommarsäsongen allt fler
till Jämtland. Drygt 140 000 besökare har enbart området Åre-ÅrebjörnenDuved under barmarksperioden. Till det ska läggas gästnätter i övriga delar
av området som Södra Årefjällen, Storlien och STF:s olika anläggningar.
För de som inte vill ta nattågen kör SJ dagtåg året runt till och från
Jämtland. Det går ett tåg på morgonen och ett tåg på kvällen från Östersund
respektive Stockholm.
För mer information:
SJs presstjänst: 010-751 51 84, press@sj.se

Varje dag reser 85 000 kunder med SJ AB och 4 200 medarbetare verkar för
att tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ AB kör
dagligen 440 avgångar och trafikerar 160 stationer mellan Köpenhamn och
Narvik. Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2015
omsatte SJ 9 miljarder kronor.
För pressbilder, reportage och nyheter besök SJ Nyhetsrum
pånyhetsrum.sj.se.
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